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Over de cover
Sint en Piet worden 
ieder jaar door tientallen 
kindjes verwelkomd in 
onze gemeente. Een 
traditie waar we telkens 
naar uit kijken.
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WEETJE VAN DE BURGEMEESTER  3

Meer info op p13.

BIB LANCEERT NIEUWE 
WEBSITE

Voortaan kan je overal snel en 
eenvoudig via je smartphone of tablet 
door de catalogus bladeren of van thuis 
uit materialen verlengen of reserveren. 
Daarnaast blijf je op de hoogte van 
het reilen en zeilen in de bibliotheek. 
De website staat immers boordevol 
informatie over onze collecties, 
themaweken, activiteiten voor jong en 
oud, leuke weetjes en leestips voor alle 
doelgroepen.

Schakel naar ‘Neutraal’ 

November is een schakelmaand en als het aan mij ligt gaan we 
naar stand ‘neutraal’. 

Maar eerst schakelen we even terug en herdenken we de 
oorlog. Een periode waar we vandaag nog veel van kunnen 
leren. Eerst en vooral dat de vrijheid waarin wij leven geen 
vanzelfsprekendheid is. Dat je elk weekend zelf beslist wat 
je gaat doen, dat je zelf kiest om ergens te werken of dat je 
kinderen mogen kiezen hoe ze hun vrije tijd besteden is een 
enorme luxe. Het was namelijk ooit anders en op vele plaatsen 
in de wereld is het vandaag ook echt anders. 

We schakelen daarnaast al vooruit en kijken naar het nieuwe 
jaar. Je maakt de eerste plannen, ambieert misschien zaken 
anders aan te pakken of je zal al blij zijn als alles z’n gewone 
gangetje blij�  gaan. 

Wij vanuit het lokaal bestuur bereiden zo bijvoorbeeld 2020 
voor. 

2020 wordt het jaar waarin we de verdere vergroening van 
onze gemeente waar maken, we het fi etspad tussen Gooreind en 
Brasschaat afwerken, starten met het fi etspad tussen Loenhout 
en Brecht, verder bouwen aan de nieuwe school in Loenhout, 
studeren op een betere Dorpsstraat,…

Plannen genoeg en ook goesting om er in te vliegen. 

Maar misschien moet november ook de maand zijn waarin we 
schakelen naar de stand ‘neutraal’. Even uitademen, het bos in, 
de herfst bewonderen, dekentje en kop chocomelk. Laten we dat 
maar gewoon eerst inplannen voor we richting 2020 beginnen 
te racen. 

Geniet van de herfst.
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Weetjes

Het dorpsdagcomité kijkt met veel plezier terug op de editie van dit jaar. De weersgoden waren de 
Dorpsdag dit jaar gunstig gezind en dat lokte een massa kijk- en kooplustigen naar de Bredabaan. En 
de 1.200 appels, voorzien als beloning als je met de fiets kwam, waren in een mum van tijd uitgedeeld. 

Oxfam Cadeaudagen 
Voor de 25e keer gaat deze geschenkenbeurs door. 

Je koopt er lekkere wijnen, streelzachte sjaals, zilveren 
juwelen, eerlijke chocolade en nog veel meer. Met je 

aankoop steun je projecten in het zuiden, dat maakt 
een cadeautje toch net een beetje mooier. Verder is er 

een zoekwedstrijd, een wereldcafé en de schrijfmara-
thon van Amnesty International. Kom zeker ook naar 

het feestoptreden op zaterdagavond met de bluegrass 
band Negative Nancy and the Moodswings. De Oxfam 

cadeaudagen gaan door op zaterdag 30 november van 
10 tot 21 uur en zondag 1 december van 10 tot 17 uur in 

zaal De Ark, Achter d’Hoven 63. Gratis inkom!

Oxfam Wereldwinkel Wuustwezel — wuustwezel@oww.be

WereldlichtjesDag  
Op deze dag steken mensen 

over de hele wereld kaarsjes 
aan ter nagedachtenis van 

overleden kinderen. Het maakt 
daarbij niet uit hoe oud het kind 

was of hoe lang het geleden is. Je 
kind blijft immers je kind. Steek daar-

om op 8 december om 19 uur een lichtje 
aan, zichtbaar buiten of voor het raam of 

onzichtbaar in huis. Zo wordt ook Wuust-
wezel een beetje lichter, worden alle overle-

den kinderen weer even in het licht gezet en 
merk je dat je niet alleen bent met je verdriet.

www.wereldlichtjesdag.nl

Veldtoertochten: e-tool
Organiseert jouw vereniging een veldtoertocht? 

Sport Vlaanderen helpt je! Wie in Vlaanderen 
een veldtoertocht organiseert, weet dat daar 

heel wat bij komt kijken. Met de E-tool VTT 
wil Sport Vlaanderen de administratieve 

procedure voor de organisatoren van 
veldtoertochten vergemakkelijken en op 

een uniforme manier laten verlopen. Wil 
je opgenomen worden in de kalender 

van jouw federatie? Respecteer 
dan zeker de timing voor de 

bulkaanvragen.

h� ps://wuustwezel.be/nieuw-
e-tool-voor-veldtoertochten

Tentoonstelling Azencross
Anton Verbeek (1955) is een amateur-
fotograaf uit Breda die met beelden een 
verhaal probeert te vertellen. En hoewel hij 
geen voorkeur heeft voor specifieke onderwer-
pen, zijn mensen wel toonaangevend in zijn foto's. 
Dit gecombineerd met zijn aloude voorliefde voor 
de wielersport kwam hij op een decemberdag uit 
in ons dorp Loenhout waar sinds 1984 jaarlijks de 
Azencross wordt gereden. 

Deze serie foto's van de Azencross werd ge-
selecteerd voor Salon Foto Nationaal 2018, 
een expositie voor Series van Vijf van de 
Nederlandse Fotobond en te bewonderen 
in de inkomhal van het gemeentehuis 
t.e.m. 15 januari 2020.

Dienst cultuur — 03 690 46 26 
cultuur@wuustwezel.be

1200



NOVEMBER 2019 | W-TJE

Wegenwerken Bredabaan

BESTUUR  5

AANLEG FIETSPAD TUSSEN 
GOOREIND EN MARIA-TER-HEIDE
Aannemer Adams is tussen Eikendreef 
en Kochdreef bezig met de aanleg van 
parkeervakken en de afwerking van 
de bovenbouw op de Bredabaan. Ook 
zal een stuk riolering gelegd worden 
tussen Kochdreef en Everdijweg. Als 
de weersomstandigheden het toelaten, 
zullen deze werken vermoedelijk 
afgewerkt zijn tegen het kerstverlof. 
Het autoverkeer richting Brasschaat 
krijgt de gehele periode wegomlegging 
via Bosduinstraat, Oude Baan en 
Beukendreef. Het autoverkeer richting 
Wuustwezel kan de werken wel 
passeren. Ook fi etsers krijgen tijdelijk 
een kleine omlegging via Eikendreef, 
Marterdreef en Kochdreef. Wanneer 
de parkeerplaatsen afgewerkt zijn aan 
de even kant, kunnen zij opnieuw het 
nieuwe fi etspad in de twee richtingen 
gebruiken.

Deze fase was oorspronkelijk voorzien 
te starten begin januari 2020. Doordat 
de aannemer vroeger kan starten, 
nemen we wat voorsprong op de 
timing en bouwen we wat reserve op 
voor de winterdagen wanneer extreme 
weersomstandigheden het werken 
onmogelijk kunnen maken.

VANAF ALDI RICHTING GOOREIND 
OVER ± 500 M
De nv Willemen Infra-regio Noord 
hee�  hier net het fi etspad en enkele 
parkeerstroken heraangelegd. 

De aannemer start nu met het frezen 
en opnieuw asfalteren van de rijbaan. 
Hiervoor wordt de rijbaan in beide 
richtingen afgesloten. Tijdens het 
frezen (van 6/11 tot en met 13/11) kan 
het plaatselijk verkeer en hulpdiensten 
nog door de werfzone rijden richting 
Wuustwezel, maar voor het asfalteren 
(van 13/11 tot 15/11) zal ook dat 
verboden zijn.

Het verkeer komende vanuit 
Gooreind richting Wuustwezel 
krijgt wegomlegging via Beersgat 
en Schutsdijk. Deze straten worden 
tijdelijk enkele richting gemaakt 
naar Wuustwezel toe. Voor de 
andere richting, van Wuustwezel 
naar Gooreind, rij je via Brekelen, 
Brekelsebeemdenweg, Bremstraat en 
Lange Laarweg. Brekelsebeemdenweg 
en Lange Laarweg worden hiervoor 
tijdelijk enkele richting gemaakt.

Fietsers en voetgangers steken voor de 
werfzone over en kunnen via het fi ets- 
en voetpad de werfzone passeren.

AANLEG LEIDINGEN FLUVIUS IN 
GOOREIND
Wagro uit Zele is in opdracht van 
Fluvius bezig met het leggen van 
leidingen op de Bredabaan in Gooreind. 
De werfzone schui�  geleidelijk op 
richting WZC Amandina en het Sociaal 
Huis. Deze werken vinden grotendeels 
plaats naast de rijbaan. Indien nodig 
zal het verkeer de werfzone kunnen 
passeren met behulp van driekleurige 
lichten.

Conducteur Wuustwezel
03 690 46 32 
conducteur.ow@wuustwezel.be

Op verschillende plaatsen in Wuustwezel zijn momenteel wegwerkzaamheden bezig 
op de Bredabaan (N1). Een kort overzicht en stand van zaken:
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VACATURE: POETSHULP THUISZORG
FUNCTIE
We zoeken een gemotiveerde mede-
werker die ons poetsteam binnen de 
thuiszorg komt versterken! Voltijds 
contract van 38 uur of twee deeltijd-
ste contracten van 20 uur, beide van 
onbepaalde duur. Onze cliënten zijn 
gezinnen, invaliden of oudere mensen 
die nog in hun eigen huis wonen. Jouw 
taak bestaat erin om hen te helpen bij 
de schoonmaak van hun huis (sanitair 
poetsen, stofzuigen, dweilen, stof 
afnemen, ramen lappen).

PROFIEL 
Je bent een hulpvaardige en vrien-
delijke collega die alles graag netjes 
hee�  en graag poetst • iemand die 
zelfstandig kan werken • iemand die 
met de fi ets, auto of brommer tot bij de 
mensen geraakt (in Wuustwezel). 

INTERESSE VOOR DEZE BOEIENDE 
UITDAGING? 
Kom jij onze ploeg versterken? Wij bie-
den je werk dicht bij huis en bovenop 
je loon krijg je nog maaltijdcheques. 
Solliciteren kan door je brief, cv én 
een ui� reksel uit het strafregister voor 
20 november 2019 te bezorgen aan de 
personeelsdienst.

DE SELECTIEPROCEDURE
De selectieproeven vinden plaats op 
donderdag 28 november 2019. Er wordt 
een wervingsreserve aangelegd.

Meer informatie via wuustwezel.be of 
via de personeelsdienst.

Personeelsdienst — 03 690 46 19 
personeel@wuustwezel.be

Uit de gemeente- en OCMW-raad
De gemeente- en OCMW-raad 
komt elke maand bijeen om te 
vergaderen. Hieronder de be-
langrijkste agendapunten uit de 
zi� ing van 30 september 2019:

• De gemeentelijke bijdrage 2019 
aan brandweerzone Rand wordt 
vastgesteld op 585.385 euro.

• De gemeenteraad stemt in met de 
agenda van de algemene vergade-
ring van Pidpa die plaats vindt op 
18 oktober 2019. Die agenda behelst 
onder andere de verlenging van 
het intergemeentelijk samenwer-
kingsverband Pidpa tot 1 januari 
2024. Lokaal bestuur Wuustwezel 

neemt deel aan dit samenwer-
kingsverband voor zowel water-
voorziening als riolering. 

• De gemeenteraad hee�  de leden 
van de gemeentelijke adviesraad 
voor ruimtelijke ordening (GECO-
RO) aangeduid.

• De OCMW-raad hee�  goedkeuring 
verleend aan een samenwerkings-
overeenkomst met twee nieuwe 
pedicures die als zelfstandige 
werkzaam zullen zijn in de dien-
stencentra.

De volledige agenda’s en verslagen van 
deze zi� ingen zijn terug te vinden via 
h� ps://wuustwezel.onlinesmartcities.
be/suite-consult/

Dienst Secretariaat — 03 690 46 12  
secretariaat@wuustwezel.be

Huwelijken op zon- en feestdagen
De gemeenteraad hee�  
in de zi� ing van 24 juni 
2019 beslist dat er vanaf 
nu in Wuustwezel ook kan 
gehuwd worden op enkele 
zon- en feestdagen. 

Het is echter niet de bedoeling dat 
er op elke zon- en feestdag kan 
gehuwd worden, daarom wordt er een 
beperking gesteld op deze regel. Het 
college van burgemeester en schepenen 
stelt telkens voor de 2 komende jaren 
de datum vast waarop gehuwd kan 
worden op een zon- of feestdag. 

Voor de jaren 2020 en 2021 komt enkel 
zaterdag 15 augustus 2020, moederdag, 
O.L.V. Hemelvaart, in aanmerking om 
te huwen op zon- en feestdagen.

Dienst Secretariaat — 03 690 46 12  
secretariaat@wuustwezel.be
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Tegen 2040 wil de Vlaamse rege-
ring Vlaanderen versneld asbest-
veilig maken en zij hee�  dan ook 
aan OVAM de opdracht gegeven 
hiervoor te zorgen. 

WAAROM ASBEST VERWIJDEREN?
Asbest is een materiaal dat vroeger 
veel in de woningbouw gebruikt werd, 
tot het in 2001 in België helemaal werd 
verboden. Het is opgebouwd uit kleine 
vezels die je met het blote oog niet kunt 
zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als je 
ze inademt en kunnen leiden tot ernsti-
ge longaandoeningen. 

Asbestvezels komen vrij bij verwering 
(slijtage en a� rokkelen door blootstel-
ling aan verschillende weersomstan-
digheden) of bij bewerking zoals zagen, 
slopen, slijpen, snijden, schuren, boren 
of reinigen onder hoge druk. 

SAMEN VERSLAAN WE HET 
ASBESTBEEST!
In samenwerking met het lokaal be-
stuur en OVAM start IGEAN met de in-
zameling aan huis van hechtgebonden* 
asbestmateriaal. Dankzij dit initiatief 
kan je tegen een voordelig tarief het 
nodige materiaal aankopen of huren, op 

de werf laten leveren en tot slo� e weer 
laten ophalen. 

Concreet levert IGEAN plaatzakken, 
big bags of een container, steeds met 
twee sets Persoonlijke Beschermings-
Middelen (PBM’s). Je vult deze dan zelf 
met asbesthoudend materiaal. Nadien 
komt IGEAN de zakken of container 
ophalen. 

*Bij hechtgebonden asbest, soms ook 
wel vast asbest genoemd, zi� en de 
vezels stevig vast in het dragermateri-
aal. Enkele typische voorbeelden zijn 
asbestcementen golfplaten, leien of 

buizen. Zolang dat asbest in goede staat 
is en voorzichtig wordt bewerkt, kan 
dit veilig verwijderd worden door een 
particulier.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Het project start op 2 november. De 
concrete werkwijze en voorwaarden 
vind je op www.igean.be/asbest

www.asbestinfo.be: voor algemene 
info over asbest
www.igean.be/asbest voor info over 
de ophaling aan huis

Ophaling aan huis van asbest

BESTUUR  7

GEBOORTEN
02/09 Luca Efrem
03/09 Al-Hilfi  Qswr
04/09 Aernouts Gust
05/09 Claessens Emma
06/09 Schoepen Vic
06/09 Desmet Arthur
09/09 Van den Buys Cilou
11/09 Bruma Rebeca
12/09 Adriaensens Ellie-Rose
12/09 Brughmans Robin
13/09 Van Loon Jack
13/09 Anthonissen Max
13/09 Anthonissen Mil
16/09 Mazilu Maria
17/09 De Meu� er Renée
17/09 Quirijnen Fien
18/09 Vermeiren Tuur
18/09 Cools Billie
18/09 Van de Sande Ellie
19/09 Gagelmans Tristan
20/09 Roelands Milo

20/09 Meesters Floris
21/09 Trzcinska Antonina

HUWELIJKEN
07/09 Goolenaerts Bjorn 

∞ Portolani Caroline
07/09 Van den Broeck Roy

∞ Martens Tinne
07/09 De Koninck Glenn 

∞ Looijen Lindsey
14/09 Simons Hubertus 

∞ Boogaerts Paula
20/09 Beliën Paul 

∞ Vorsselmans Ruth
28/09 van der Vorst Jeroen 
 ∞ Volckaert Stephanie

OVERLIJDENS
06/09 van Ginneken Cornelia 
 (°26/03/1943)
07/09 Wilmsen Hendrik (°2/06/1928)
09/09 Van Dijck Maria (°11/07/1932)
09/09 Mertens Ilse (°22/08/1977)
09/09 Timmermans Beau 
 (°4/07/1997)
12/09 Van Dijck Bertha (°23/06/1945)
13/09 Francken Maria (°29/05/1929)
14/09 Rombouts Jozef (°20/07/1932)
16/09 Schroyen Angèle (°14/11/1933)
19/09 Beysens Yvonne (°22/06/1931)

Familieberichten

Copyright: 
Nicolas Herbots

Huwelijk van Goolenaerts Bjorn en Portolani Caroline
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Eindejaar in de za(a)k

De laatste tijd staan de boeren 
vaak in negatief daglicht, maar 
we mogen niet vergeten dat zij, 
net als jij en ik, mensen zijn die 
hun kost proberen te verdienen. 
Deze fi lm gee�  je een beter in-
zicht over de dagelijkse uitdagin-
gen van werken in de landbouw. 

OVER DE BOERENSTIEL

Om je een beeld te geven over hoe de 
Vlaamse boer er vandaag de dag voor 
staat, hee�  cineast Brecht Vanhoenac-
ker de documentaire ‘Wat hebben we 
verdiend vandaag?’ gemaakt.

Door middel van gesprekken aan de 
keukentafel en verhalen over hun 

dagelijkse werk krijg je een goed beeld 
van het mooie én van het harde van de 
boerenstiel. De opo� eringen en inspan-
ningen, de gedrevenheid, de wil om te 
blijven innoveren, de onzekerheid, het 
plezier, de fi erheid, de veerkracht bij 
tegenslagen en de toewijding voor hun 
land en hun dieren. 

WAAR MOET JE ZIJN? 
Deze avond wordt georganiseerd door 
de Raad voor Land- en Tuinbouw op 
donderdag 7 november in GC Kadans. 

We starten om 20 uur met een spreker 
die de geschiedenis van de land- en 
tuinbouw uit de doeken doet en daarna 
start de documentaire. 

De inkom bedraagt 5 euro en is ter 
plaatse te betalen. De opbrengst gaat 
naar “Boeren op een Kruispunt”. Reser-
veren is niet nodig.

Duurzaamheidsambtenaar
03 690 46 37 
duurzaam@wuustwezel.be

Wat hebben we verdiend vandaag?

De vorige editie van de 
eindejaarsactie was 
een gigantisch succes 
met 96 deelnemende 
handelszaken, 10.000 
euro aan prijzen, 203 
winnaars en 19.186 volle 
spaarkaarten. 
Elke handelszaak in Wuustwezel kan 
deelnemen aan de actie die loopt van 1 
tot en met 31 december 2019. De organi-
satie is in handen van Project2990 in 
samenwerking met het lokaal bestuur. 

Schrijf je zaak in voor 15 november 2019 
via economie@wuustwezel.be

Samen maken we opnieuw een groot 
succes van de eindejaarsactie!

AFWIJKING WEKELIJKSE RUSTDAG
Het college van burgemeester en sche-
penen staat voor héél het grondgebied 
een afwijking toe op de wekelijkse 
rustdag van maandag 25 november tot 
en met zondag 29 december 2019. 

Dienst lokale economie
03 690 46 13 
economie@wuustwezel.be 

7 november in GC Kadans
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Zaterdag 16 november 
komen Sint en Piet aan in 
Antwerpen. Hun aankomst 
kan je “live” volgen op tv. 
Naar jaarlijkse gewoonte 
zakken Sinterklaas en zijn 
Pieten ’s avonds meteen af 
naar Wuustwezel voor de 
lichtstoet!

ONTVANGST OP GEMEENTEHUIS EN 
LICHTSTOET
Zaterdagavond 16 november maakt de 
Sint zijn opwachting aan het gemeen-
tehuis van Wuustwezel. Vanaf 17.30 uur 
worden de kinderen er verrast met een 
leuk programma. Omstreeks 18 uur ver-
welkomt de burgemeester Sinterklaas 
op de trappen van het gemeentehuis. 
Rond 18.30 uur trekken de lichtwagens 
door de donkere straten van Wuust-
wezel-Centrum voor de lichtstoet. De 
kindjes krijgen aan het gemeentehuis 
nog een half uurtje de kans om Sinter-
klaas persoonlijk te groeten. Daarna 
vertrekt ook Sinterklaas in zijn praal-
wagen voor een tocht door de donkere 
straten.

De lichtparade eindigt op het plein 
Achter d’Hoven waar een groot sinter-
klaasfeest plaats vindt met optredens, 
animatie, muziek, lekkere hapjes en 
drank. Nadat Sint en Piet vertrokken 
zijn, nodigen we je nog uit op het licht-
bal met coverband No Vacancy in zaal 
De Ark. Omstreeks 24 uur worden daar 
de winnaars bekend gemaakt van de 
Lichtstoetwagens.

SINTERKLAASFEEST IN GOOREIND
Een dag later, op zondag 17 novem-
ber, maakt de Sint zijn opwachting in 
Gooreind. Omstreeks 13 uur vertrekt 
een stoet met Sint en Piet aan zaal 
Concordia (Bosduinstraat). Harmonie 
Concordia loopt voorop en zorgt voor 
aangepaste muziek. 

Na een tochtje door de straten van 
Gooreind wacht Sint en Piet een 
leuke ontvangst op het plein aan GC 
’t Schoolhuis. Aansluitend worden 
de kinderen getrakteerd op een gratis 
cultuurprogramma:

Voor de kleuters en kinderen van het 
1ste leerjaar brengt Propop “De Sint en 
de bron van waarheid”. Kinderen vanaf 
het 2de leerjaar kunnen genieten van 

Theater Jeuk met het interactief theater 
“Piratensoep met balletjes”.  

De ouders en grootouders kunnen tot 
18 uur terecht in een gezellig praatcafé 
in GC ’t Schoolhuis. 

Dienst vrije tijd – 03 690 46 79 – 
vrijetijd@wuustwezel.be

Welkom Sint en Piet

NOVEMBER 2019 | W-TJE

aangepaste muziek. 
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Is geluk te koop?

Een hartvriendelijke gemeente 

Geluk verkoopt. Er worden 
boeken vol over geschreven. 
Wanneer je een doos 
pralines koopt, koop je een 
"doos vol geluk", maar is 
dat wel waar?

Meer dan ooit weten we dat geluk niet 
te koop is of dat een gelukkig leven niet 
zoals een sprookje is. Kan je gelukkig 
worden in de routine van het alledaag-
se? Vergeet de goedkope slogans, want 
geluk ontkiemt en groeit doorheen de 
realiteit van het leven, dat zijn harde en 
zachte kanten kent.  

Dit interactief programma is een mix 
van voordracht, gesprekken en bezin-
ning gebracht door Nathan Rijnders. In 
gesprek met elkaar en geprikkeld door 
getuigenissen, foto’s en fi lmpjes zoeken 
wij een antwoord op de vraag “Wat is 
geluk?”. 

De voordracht duurt 1,5 à 2 uur en is 
een samenwerking van de Landelijke 
Gilde en lokaal bestuur Wuustwezel.

PRAKTISCH
Datum: donderdag 12 december 
Uur: 20.00 uur 

Plaats: Poort naar het Pla� eland, 
Dorpsstraat 36
Inkom: gratis

Dienst welzijn — 03 690 46 14 
welzijn@wuustwezel.be

Bij een hartstilstand kan snel en 
juist handelen een leven redden. 
Daarom kocht lokaal bestuur 
Wuustwezel 6 AED-toestellen 
aan. Onze meest recente aan-
koop is het AED-toestel aan 
dienstencentrum Ter Wezel.

AED-INFOAVONDEN
Een AED-toestel alleen is niet voldoen-
de om levens te redden. Je zal nog altijd 
hartmassage en reanimatietechnieken 
moeten toepassen tussen de elektrische 
schokken door tot de hulpdiensten 
gearriveerd zijn. Deze techniek kan je 
leren op onze AED-info-avonden: 
• Dinsdag 19 november om 19.00 uur 

in GC Blommaert, Gemeentepark 
22, Wuustwezel  

• Maandag 16 december om 19.00 
uur in GC ‘t Schoolhuis, Theo 
Verellenlaan 88, Gooreind 

Deelname is gratis. Schrijf je vooraf 
even in bij welzijn@wuustwezel.be 

BLOEDAFNAMES RODE KRUIS
Het gemeentebestuur ondersteunt 
daarnaast de bloedafnames van het 
Rode Kruis, een andere belangrijke pei-
ler van een hartvriendelijke gemeente.  

 In 2020 kan je bloed geven op volgen-
de dagen en plaatsen: 
• Gooreind, cafetaria WZC Sint-Jo-

zef, Gasthuisstraat 11, van 17.30 tot 
20.30 uur op 2 januari, 19 maart, 25 
juni en 24 september

• Loenhout, Guldenhof, Tienpond-
traat 1, van 18.00 tot 20.30 uur op 
11 maart, 10 juni, 2 september en 18 
november

• Wuustwezel, GC Blommaert, 
Gemeentepark 22, van 18.00 tot 
20.30 uur op 25 maart, 17 juni, 23 
september en 9 december

Dienst welzijn — 03 690 46 14 
welzijn@wuustwezel.be
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Sinds 2009 houden de Antwerpse 
Bosgroepen jaarlijks een bosran-
denactie voor hun leden, zo werd 
al meer dan 40 km nieuwe bos-
rand aangeplant. Dit jaar strijkt 
de bosrandenactie voor het eerst 
neer in Wuustwezel.

KOOP EEN PAKKET BOSPLANTSOEN
Via deze verkoop kunnen alle inwoners 
van de woonzone met bosrijk karakter 
(WBK) pakke� en bosplantsoen kopen. 
Deze pakke� en bestaan uit verschil-
lende inheemse bomen en struiken die 
geschikt zijn om bosherstel uit te voe-
ren bij de regularisatie van je perceel. 
Een bundel bestaat uit 10 stuks van 
één soort. Door verschillende soorten 
te combineren kan je je bos ecologisch 
een stuk interessanter maken. Zo trekt 
brem veel bijen en hommels aan, terwijl 

hazelaar de favoriete plant is van de 
eekhoorn. 

VOORDELEN VAN EEN BOSRAND
Maar er zijn nog meer voordelen aan 
een bosrand: Door rond je tuin een 
gordel van 4m breed te beplanten met 
struiken en lage bomen, heb je minder 
last van overhangende takken, scha-
duw en bladval op het huis. Daarnaast 
schermt een bosrand je perceel af en 
breken de struiken de kracht van de 
wind, waardoor er minder kans is op 
stormschade. Toch gaat het er vooral 
om, om de biodiversiteit van de buurt te 
verrijken en zo bij te dragen aan de ge-
zondheid van de bossen in Wuustwezel.

ACTIE WUUSTWEZEL
De lijst met plantjes vind je op de 
voorlaatste pagina van dit W-tje. Uit 
die lijst stel je zelf een bosrandpakket 
samen om in het najaar van 2019 aan 

te planten. Lokaal bestuur Wuustwezel 
en Bosgroep Antwerpen Noord vzw 
stimuleren de aanleg door 15% korting 
op het plantsoen aan te bieden.

Hou daarnaast ook rekening met de 
vooropgestelde voorwaarden en dan 
zien we jouw bestelling graag bin-
nenkomen bij Bosgroep Antwerpen 
Noord tegen uiterlijk 23 november. De 
bestelling is pas defi nitief na betaling 
via overschrijving. De bosrandpak-
ke� en haal je op zaterdag 7 december 
2019 tussen 9.00 en 10.30 uur af in 
de gemeenteloods van Wuustwezel, 
Slijkstraat 5. Plantwijze zal ter plaatse 
worden toegelicht. Gelieve vuilniszak-
ken mee te nemen ter voorkoming van 
uitdrogen van de wortels bij vervoer.

 Bosgroep Antwerpen Noord 
03 355 09 40 
antwerpennoord@bosgroep.be

Bosrandenactie in de WBK

Woon Workshops

WONEN  11

Geef je stukje woonbos een bospakket cadeau

Kom op 19 november om 13 uur 
naar GC Kadans en ga om 17 uur 
naar huis met een hoop tips en 
kennis!

KIES TWEE WORKSHOPS UIT:
Keuzeronde 1 om 13.00 uur
1. Woningaanpassingen

Je bent jong of oud, samen of 
alleen. Je bent ziek, of hebt een 
beperking. De dienst woningaan-
passing van Landelijke Thuiszorg 
biedt je advies en begeleiding bij 
aanpassingen in je woning die 
nodig zijn om comfortabel en veilig 
thuis te blijven wonen.

2. Woningwaarde in de toekomst
We geven een breed overzicht van 
technieken en alternatieven (isola-
tie, verwarming, glas, ventilatie...) 
om je huis aan de nieuwe normen 
te laten voldoen. Misschien ben 
je van plan je huis te renoveren 

of wat kleine mankementen op te 
lossen. Zorg in elk geval dat je op 
de hoogte bent voor de toekomsti-
ge veranderingen aan je huis.

Keuzeronde 2 om 15.00 uur
3. Nieuwe woonvormen

Welke mogelijkheden heb je als 
50-plusser om te samenhuizen? 
Zorgwonen, kangoeroewonen, 
woongroep, cohousing: we leg-
gen je de verschillende nieuwe 
woonvormen uit met hun voor- en 
nadelen.

4. Woning beveiligen
Onze politiezone hee�  een eigen 
preventiedienst die je graag 
informeert over hoe je jouw huis 
kan beveiligen tegen de nieuwste 
methoden die inbrekers gebruiken 
om binnen te geraken. Ze brengen 
demonstratiematerialen mee en 
beantwoorden al je prangende 
vragen.

Geef je keuze vóór 15 november door 
via de dienstencentra.

DC Ter Wezel — 03 667 61 58 
dienstencentrumterwezel@ocmw-
wuustwezel.be

 DC Wijkhuis — 03 236 58 69 
dienstencentrumwijkhuis@ocmw-
wuustwezel.be
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Droom je van een fruitboom in je 
tuin maar weet je niet goed hoe 
eraan te beginnen? We organi-
seren een vorming waarbij al je 
vragen beantwoord worden.

In samenwerking met Velt (vereniging 
ecologisch leven en tuinieren) organi-
seert de gemeente drie vormingsmo-
menten:

1. 12/11 Hoe en waar plant ik een 
fruitboom? Welke fruitboom kies 
ik? Hoe verzorg ik mijn fruitbo-
men?

2. 22/02 Wintersnoei: Hoe groeit een 
fruitboom? Waarom snoeien we?

3. 12/09 Zomersnoei: Voordelen 
van zomersnoei. Hoe en wanneer 
beginnen we eraan?

Voor de eerste vorming komen we sa-
men op dinsdag 12 november om 19.30 

uur in De Poort naar het Pla� eland, 
Dorpsstraat 36 in Wuustwezel. Deel-
nameprijs 5 euro per vormingsmoment, 
ter plaatse te betalen. Inschrijven kan 
via Mariska, dienst duurzaamheid. 

 Duurzaamheidsambtenaar 
03 690 46 37 
duurzaam@wuustwezel.be

Een fruitboom voor iedereen

Bij-zonder Vlindervriendelijke 
tuinwedstrijd

Op 10 oktober vond de 
prijsuitreiking plaats 
van de Bij-zonder 
Vlindervriendelijke 
tuinwedstrijd. Dit jaar 
waren er 11 deelnemers.

De beoordeling van de tuinen gebeur-
de door G. Van Looveren, voormalig 
bedrijfsleider EKO-tuinen en Mevr. I. 
Jacobs, voormalig directeur Provinciale 
Groendomeinen Kempen. Op de avond 
van de prijsuitreiking, werd er een boei-
ende uiteenze� ing gegeven door Luc 
Couwenbergh, hoofd van de Groen-
dienst van onze gemeente over de aan-
wending van bij- en vlindervriendelijke 
planten op het openbaar domein en de 
bestrijding van de eikenprocessierups.

LAATSTE PRIJSUITREIKING
Dit jaar was het ook de laatste keer dat 
prijzen uitgereikt werden. Deze tuin-
wedstrijd werd voor het eerst georga-
niseerd in 1987. Dit jaar was het dus de 
33ste editie. De juryleden van het eerste 
uur, Ingrid Jacobs en Gab De Buys-
scher, werden dan ook in de bloemetjes 
gezet. Als dank kregen ze ook nog de 
‘Wezelse Weelde’ cadeaubox overhan-
digd. Wij wensen hen via deze weg 
zeker ook nog eens hartelijk te danken 
voor de jarenlange samenwerking. De 
avond werd afgesloten met een kleine 
maar gezellige receptie. 

PRIJSWINNAARS DIT JAAR
1ste prijs: Van Gestel Mark.
2de prijs: Van den Broeck Marc.
3de prijs: Bevers Mai.

Van harte gefeliciteerd!

 Dienst groen — 03 690 46 24 
groen@wuustwezel.be

Prijsuitreiking
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Voortaan kan je overal snel en 
eenvoudig via je smartphone of 
tablet door de catalogus blade-
ren of van thuis uit materialen 
verlengen of reserveren. 

De betere ondersteuning van mobiele 
apparaten is één van de belangrijkste 
vernieuwingen aan de website van de 
bibliotheek. 

Daarnaast blijf je op de hoogte van 
het reilen en zeilen in de bibliotheek. 
De website staat immers boorde-
vol informatie over onze collecties, 
themaweken, activiteiten voor jong en 

oud, leuke weetjes en leestips voor alle 
doelgroepen. Zo zijn er aparte pagina’s 
voor kinderen, jongeren, volwassenen 
en leerkrachten.

Neem dus vlug een kijkje op 
bibliotheek.wuustwezel.be en ontdek 
wat de bib voor jou in pe� o hee� . Voor 
de kleintjes ze� en we de ‘Voorleesweek’ 
in de kijker, van 16 tot 24 november. 
Hou alvast vrijdag 22 november vrij 
voor een uniek voorleesmoment in de 
bibliotheek.

 Bibliotheek Wuustwezel 
03 690 46 40 
bibliotheek@wuustwezel.be

Tijdens De Warmste 
Week, de grootste 
solidariteitsbeweging in 
heel Vlaanderen, maken 
we samen met jou van 
Wuustwezel de warmste 
gemeente onder de hashtag 
#warmwezel. 

Elk jaar zijn er een heleboel goede doe-
len die jouw hulp kunnen gebruiken. 
Voor welk goed doel van De Warmste 
Week organiseer jij een actie? We zijn 
benieuwd, laat het ons weten! 

Nog niet in actie geschoten? Je kiest zelf 
welk (lokaal) goed doel je wil steunen 
via een lijst van vzw's op dewarmste-
week.be, bepaal je manier van inzame-
len en je kan aan de slag. Simpel!

 Dienst communicatie — 03 690 46 75
communicatie@wuustwezel.be

De bib lanceert nieuwe website

Warm Wezel

VRIJE TIJD  13

Tijdens beide wereldoorlogen en 
lang daarna was Wuustwezel 
decor van het nachtelijk kat- en 
muisspel tussen smokkelaars en 
douaniers.
Naar jaarlijkse gewoonte trekt Toerisme 
Wuustwezel in november op smokkel-
tocht, samen met de Landelijke Gilde. 

Op 22 november verkennen we on-
verharde en onverlichte smokkelpa-
den. Meesterverteller Zjosfi nks zorgt 
voor een sappig verhaal tijdens de 7 
kilometer lange tocht. Verder is een 

kleine maaltijd - in thema - inbegrepen. 
Opgelet! Voorzie laarzen of waterdicht 
schoeisel bij nat weer. 

Vertrek is mogelijk om 18.30, 19.00 of 
19.30 uur aan Heistraat 50A. De prijs 
bedraagt 5 euro, leden van de Landelij-
ke Gilde betalen slechts 2,5 euro.

Vooraf inschrijven is verplicht via de 
dienst toerisme of via de Landelijke 
Gilde.

Dienst toerisme — 03 690 46 43 
toerisme@wuustwezel.

Smokkelaarswandeling
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BRENG JE SPORTCLUB NAAR 
SCHOOL
Op woensdag 18 september gingen heel 
wat leerlingen in hun sportkledij naar 
school. Op die manier laten ze aan hun 
klasgenootjes zien hoe fi er ze zijn op 
hun sportclub!

MAAND VAN DE SPORTCLUB
Zes sportclubs uit Wuustwezel de-
den mee aan de actie ‘maand van de 
sportclub’. In september ze� en ze hun 
deuren open voor nieuwe leden, lieten 
ze hun werking zien op de Dorpsdag, 
namen ze de Instagram van de sport-
dienst over enzovoort. 

FOTOWEDSTRIJD ZOMERVAKANTIE
Wij kregen heel wat inzendingen voor 
de fotowedstrijd deze zomer. Inwoners 
uit Wuustwezel gingen sporten, namen 
een foto en deelden dit met iedereen. 
Verschillende deelnemers gingen er 
vandoor met een prijzenpakket of een 
waardebon. 

Volg de sportdienst op Facebook 
(Sportdienst Wuustwezel) en Instagram 
(sportdienst.wuustwezel) om op de 
hoogte te blijven van alle acties!

 Dienst Sport — 03 690 46 29 
sportpromotie@wuustwezel.be

Sporters beleven meer 
De afgelopen maanden werden verschillende acties georganiseerd rond de campagne #sportersbeleven-
meer. Het doel van de campagne is om aan zoveel mogelijk mensen te tonen dat sporten heel veel plezier 
met zich mee brengt en dat je door te sporten leuke herinneringen verzamelt! 
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Alleen op de Wereld
VRIJE TIJD  15

EEN IDEAAL EINDEJAARSCADEAU
Alleen op de wereld is een familiemu-
sical voor kinderen vanaf 6 jaar met 
een aangrijpend verhaal, gebracht door 
een jonge talentvolle cast, waaronder 
verschillende acteurs uit de vorige 
Ketnetmusicals.

Remi is een vondeling die jarenlang 
wordt opgevoed door moeder Barberin. 
Nadat hij verkocht wordt aan Vitalis, 
trekt hij de wijde wereld in en belee�  
de meest waanzinnige avonturen. 
Maar één vraag blij�  hem al die tijd 
bezighouden: waar kom ik eigenlijk 
vandaan?

Alleen op de wereld is een spannend en 
ontroerend verhaal geworden, over op 
je eigen benen staan, over vriendschap 
en in jezelf geloven, over afscheid ne-
men, maar nooit echt alleen zijn.

SPECIAAL VOOR INWONERS VAN 
WUUSTWEZEL 
Koop uw tickets vóór 30/11/2019, ge-
bruik de actiecode ‘KADANS19’ en krijg 
10% korting per ticket!

VOORSTELLINGEN IN GC KADANS 
• Donderdag 26 december 2019 

om 19.30 uur (Première)
• Vrijdag 27 december 2019 

 om 14.30 uur en 19.30 uur
• Zaterdag 28 december 2019 

 om 14.30 uur en 19.30 uur
• Zondag 29 december 2019 

 om 14.30 uur en 19.30 uur 
• Maandag 30 december 2019 

 om 14.30 uur en 19.30 uur

Duur van de voorstelling: 2,5 uur, 
pauze inbegrepen.
Ticketprijs: 28 euro, exclusief 1,50 
euro reservatiekosten. Tickets 
worden uitsluitend verkocht via 
Event-ticket via de website
www.alleenopdewereld.be

Laat je hart spreken en steun dit 
initiatief.

www.alleenopdewereld.be

Musical ten voordele van de Warmste Week

Gemeente Wuustwezel en Jong MusicalTalent Kempen slaan de handen in elkaar voor een groot evene-
ment ten voordele van de Warmste Week 2019. Ze steunen Spectrum hiermee, het gekozen goede doel uit 
Wuustwezel. Wij stellen “Alleen op de Wereld, de musical” aan je voor!

Doe je mee aan onze poëziewed-
strijd? Het thema van dit jaar is: 
‘de toekomst is nu’, je kan je ge-
dicht nog tot 18 december binnen 
brengen. 

Ben je een woordkunstenaar jong of 
oud? Laat je inspireren door het thema 
en schrijf een gedicht. Breng het voor 
woensdag 18 december 2019 binnen bij 
de bib en misschien win jij een prijs! 
Een jury samengesteld door de Cul-

tuurraad Wuustwezel, de Raad voor het 
Gemeenschapscentrum en de Biblio-
theek maken de winnaars bekend op de 
Gedichtendag van 30 januari 2020. 

Vraag het wedstrijdreglement op via 
bibliotheek@wuustwezel.be of 03 690 
46 41 of surf naar onze website:
www.wuustwezel.be 

Dienst cultuur — 03 690 46 26 
cultuur@wuustwezel.be

Poëziewedstrijd: De toekomst is nu
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WO 13/11 – 20.00U
HOOGGEVOELIGHEID 
BIJ KLEUTERS
Infosessie door Mieke Dutroit van 
Kleine Helden.

DC Wijkhuis, Brechtseweg 29 (L)

 Oudercomité de vriendenkring 
van ‘t Blokje
 Oudercomité de vriendenkring 
van ‘t Blokje
 Oudercomité de vriendenkring 

 Gratis

DO 14/11 – 20.00U
BIERPROEVERIJ MET 
KAAS
Workshop over bier, bierstijlen, het 
brouwproces en foodpairing. 

Dorpsstraat 105 (W)

 Het Cocon
 € 40
www.hetcocon.be

in Wuustwezel
Hou je agenda bij de hand

Organisatie Inkom / Tickets InfoInschrijven

DO 07/11 – 13.30U
INTERNETCAFÉ
Heb je vragen bij het gebruik van Heb je vragen bij het gebruik van 
je PC, smartphone of tablet? Kom je PC, smartphone of tablet? Kom 
naar het internetcafé en we hel-naar het internetcafé en we hel-
pen je verder bij een kopje koffie.pen je verder bij een kopje koffie.

Bib, Dorpsstraat 36 (W)Bib, Dorpsstraat 36 (W)

 Digipunt Wuustwezel Digipunt Wuustwezel
 Gratis
 03/236.58.69 03/236.58.69
linda.van.elsacker@ocmwwuust-linda.van.elsacker@ocmwwuust-
wezel.bewezel.be

DO 07/11 – 14.00UDO 07/11 – 14.00U
70+ VRIENDINNEN HIGH 70+ VRIENDINNEN HIGH 
TEATEA
Wil je graag andere 70+ dames Wil je graag andere 70+ dames 
leren kennen? We maker er een 
gezellige middag van met allerlei 
hapjes. Inschrijven is verplicht. 

Kotee, Gasthuisstraat 1 (G)

 nJOY Life
 € 26
 0486 21 95 41
info@njoylife.be

DO 07/11 – 14.00U
DOKTER, IK BEWEEG 
WEER
Humoristisch toneelstuk dat men-
sen met een verhoogd gezond-
heidsrisico aanspoort om meer te 
bewegen. 

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Dienst vrije tijd
 € 6 - € 3 met vrijetijdspas
 vrijdetijd@wuustwezel.be
03 690 46 79

MA 11/11 – 09.00U
DANSDAG
Kom proeven van nieuwe, 
verrassende dansstijlen. Fun en 
spel gegarandeerd voor iedereen 
van 4 tot 16 jaar. 

Klim Op, Gasthuisstraat 8 (G)

 2 The Point Gym and Dance
 € 9 (leden) - € 10 (niet-leden)
 info@2thepoint.one

MA 11/11 – 13.30U
BOOMKE WHIST
Gezellige kaartnamiddag voor oud 
en jong.

Chalet, Trefpunt 1 (W)

 KH De Jonge Scheuten
 € 3
marita.vangils@telenet.be

DO 07/11 – 20.00U
HANDLETTEREN
Leer tijdens deze workshop de 
basis van het handletteren en leer 
je eigen letters vorm geven. 

Dorpsstraat 105 (W)

 Het Cocon
 € 45
 www.hetcocon.be

ZO 10/11 – 09.30U
HERDENKING WAPEN-
STILSTAND
Herdenking van het einde van 
WO I met eucharistieviering 
een eerbetoon aan het 
oorlogsmonument. 

Kerk Wuustwezel, 
Dorpsstraat 111 (W)

 NSB Wuustwezel
 Gratis
 03 669 73 45

MA 11/11 – 09.30U
HERDENKING SLACHT-
OFFERS WO I EN WO II
Herdenking van de slachtoffers uit 
beide wereldoorlogen met optocht, 
eucharistie en huldebetoon 
aan het monument van de 
gesneuvelden. 

Zaal concordia, Bosduinstraat 5 (G)

 NSB Gooreind
 Gratis
 0475 900 540
nsb.gooreind@telenet.be

WO 13/11 – 14.00U
VOORLEESUURTJE
Annick leest voor. Alle kindjes zijn 
welkom tussen 14 en 15 uur. 

Bib, Dorpsstraat 36 (W)

 Bibliotheek Wuustwezel
 Gratis
03 690 46 40
bibliotheek@wuustwezel.be

DO 07/11 – 20.00UDO 07/11 – 20.00U
VEILIG ONLINE - VEILIG ONLINE - 
CYBERPESTENCYBERPESTEN
Lezing met filmpjes en Lezing met filmpjes en 
getuigenissen van kinderen/getuigenissen van kinderen/
jongeren, ouders en experten. jongeren, ouders en experten. 
Inschrijven verplicht. 

GC ’t Schoolhuis, 
Theo Verellenlaan 88 (G)

 Veilig online ism Gezinsbond 
Wuustwezel Gooreind
 Veilig online ism Gezinsbond 
Wuustwezel Gooreind
 Veilig online ism Gezinsbond 

 Gratis
 03 633 99 05
 huisbrasschaat@olo.be

DO 07/11 – 09.00U
START WEGWIJS MET JE 
ANDROID TABLET
Leer in drie lessen de 
basishandelingen en 
vingerbewegingen om vlot met je 
tablet te werken. 

Bib, Dorpsstraat 36 (W)

 Vormingspunt Wuustwezel
 € 11 - € 5,5 met vrijetijdspas
 03 236 58 69
vormingspunt@wuustwezel.bevormingspunt@wuustwezel.be
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Jouw activiteit in Jouw activiteit in 
het W-tje van het W-tje van 

decemberdecember
Voeg je activiteit voor Voeg je activiteit voor 
10 november toe via 10 november toe via 

www.uitdatabank.be

DI 19/11 – 18.00U
SCHRIJFACTIE AMNESTY
Postzakken vol brieven maken 
indruk op autoriteiten van landen 
die mensenrechten schenden. 
Schrijf je mee?

Poort naar het Platteland, 
Dorpsstraat 36 (W)

 Amnesty International
 Gratis
bea.vranken@hotmail.be

ZO 17/11 – 14.00U
BOOMKE WHIST
Inschrijven om 13.30 uur. Worsten-
brood voor de verliezers. 

Café De Zwaluw, Kapelstraat 5 (L)

 Gratis
0495 466 288

ZO 17/11 – 13.00U
SINT IN GOOREIND
Ontvangst van Sint en Piet in 
Gooreind met optocht en cultureel 
programma in GC ’t Schoolhuis.

Zaal Concordia, 
Bosduinstraat 5 (G)

 RGO Gooreind
 Gratis
 0472 37 67 16

VR 22/11 – 19.00U
PYAMA VOORLEES-
FEESTJE
Kom op het grote bed en in pyama 
luisteren naar een voorleesver-
haaltje. Feestje voor kinderen 
tussen 4 en 7 jaar. Slechts beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar!

Bib, Dorpsstraat 36 (W)

 Bibliotheek Wuustwezel 
 Gratis
 03 690 46 40
bibliotheek@wuustwezel.be

ZA 23/11 – 19.30U
ZO 24/11 – 14.30U
CONCORDIA IN KADANS
Jaarlijks concert van Koninklijke 
Harmonie Concordia.  

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 KH Concordia Gooreind 
 € 10 (VVK) - € 11 (Kassa)
 www.concordiagooreind.be

ZO 24/11 – 09.00U
MUZIKAAL ONTBIJT TVV 
CODA HOSPICE
Ontbijt van 9 tot 20 uur met mu-
ziek van plaatselijke muzikanten en 
info over de werking en nieuw-
bouw van Coda. 

De Ark, Achter d’Hoven 63 (W)

 Neos Wuustwezel 
 € 20 - € 12 (kinderen tot 12 jaar)
 eddyvl@skynet.be

VR 29/11 – 20.00U
PIV HUVLUV SPEELT 
‘ZIJN ER NOG VRAGEN’
Piv Huvluv staat 20 jaar op de 
planken als comedian. In deze 
show maakt hij komaf met de 
triviale vragen die men vaak stelt 
na optredens.  

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Curieus Wuustwezel ism Mar-
kant Wuustwezel
 € 15
 0477 60 79 81
 www.curieus-wuustwezel.be

ZA 30/11 – 10.00U
ZO 01/12 – 10.00U
SCHRIJFMARATHON
Ieder jaar in december schrijven 
we een maand lang brieven  en 
kaartjes voor 10 mensen in nood. 

De Ark, Achter d’Hoven 63 (W)

 Amnesty International
 Gratis
www.schrijfmarathon.be

ZO 17/11 – 08.00U
HERFSTWANDELING
Gevarieerde wandeling door 
Goed van Koch, Klein en Groot 
Schietveld en domein Zusters 
Franciscanessen. 

Zaal Concordia, 
Bosduinstraat 5 (G)

 € 1,20 (leden) - € 2 (niet-leden)
 roger.denies@skynet.be

VR 15/11 – 19.30U
BLOKJESQUIZ
Max. 6 spelers per ploeg 

Feestzaal Lunike, Huffelplein 3 (L)

Gemeenteschool ‘t Blokje
 € 20
blokjesquiz@blokje.be

ZA 16/11 – 20.00U
ZO 17/11 – 20.00U
VR 22/11 – 20.00U
ZA 23/11 – 20.00U
HET CLUEDO MYSTERY
Een gezellig avondje amateur-
theater. 

Zaal Heidegalm, 
Kerkblokstraat 1 (L)
Zaal Heidegalm, 
Kerkblokstraat 1 (L)
Zaal Heidegalm, 

KH Heidegalm
 € 10
toneel-heidegalm.eventsquare.co

VR 06/12 – 20.00U
ZA 07/12 – 20.00U
ZO 08/12 – 15.00U
DE JUBILEE
Een blijspel van Marc Peeters.

GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)

 Koninklijke toneelvereniging De 
Roervinken
 Koninklijke toneelvereniging De 
Roervinken
 Koninklijke toneelvereniging De 

 € 8
 03 669 62 22
mirese.vanaken@telenet.be

ZA 07/12 – 20.30U
ZO 08/12 – 10.00U
MA 09/12 – 10.00U
46STE VOGELSHOW
Met Kanaries, Inlandse, 
Grasparkieten, Postuurkanaries, 
Tropen, Kruisingen, Grote 
Parkieten. 

GC ’t Schoolhuis, 
Theo Verellenlaan 88 (G)

 De Valkparkiet
 Gratis
0497 409 355
jaak.schoutens@pandora.bejaak.schoutens@pandora.be

DO 05/12 – 19.30U
HOUTBRANDEN/PYRO-
GRAFIE
Leuk om als cadeau te geven, 
leuk om zelf te krijgen: een 
gepersonaliseerde houten plank. 

Dorpsstraat 105 (W)

 Het Cocon
 € 45
 www.hetcocon.be

VR 06/12 – 20.00U
TANDJE QUIZ
Algemene kennisquiz. Max 6 
personen per ploeg. 

Kantine Loenhout SK, 
Dorensweg (L)

 WTC Tandje Bij
 € 15 per ploeg
 wtctandjebij@hotmail.com



Foto: gemeente

Wezelopdefoto is aanwezig op alle grote 
activiteiten van Wuustwezel, maar wil 
ook natuur, landschappen, gebouwen... 
van Wuustwezel in beeld brengen. Kijk 
zeker eens op www.wezelopdefoto.be
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Wezel op de foto

Seniorenraad Genk brengt bezoek aan Wuustwezel
Op 25 september bracht de seniorenraad van 
Genk een bezoekje aan de ouderenadviesraad 
van Wuustwezel. Er werd heel wat informatie 
uitgewisseld. Verder stonden een bezoek aan 
de Klot en aan Solitair bomenkwekerij op het 
programma. Zoals je ziet, voelden de Genkenaars 
zich al helemaal thuis in Wuustwezel. 

Open kapeldag braken 
Op 29 september organiseerde de 
werkgroep een ‘openkapeldag’. Een 
300-tal inwoners van Braken en 
geïnteresseerden kwamen een kijkje 
nemen en maakten kennis met de 
toekomstvisie en de nieuwe slogan 
‘Grenzeloos Braken’. Het was een 
ontmoetingsdag voor iedereen, jong 
en oud.

Scholenveldloop
Op vrijdag 27 september liepen 1.600 
leerlingen van Wuustwezel mee tijdens 
de scholenveldloop die plaats vond op 
domein De Molenbergen van AMC. Het 
weer was ons goedgezind en dankzij de 
heuvels was het een indrukwekkende 
omloop! 

Foto: gemeente

Foto: wezelopdefoto

Reveil Gooreind 2019 
Zaterdag 26 oktober bracht de cultuurraad een eerbetoon aan de vergeten graven 
op de oude begraafplaats aan de kerk van Gooreind. Rond zonsondergang werden 
kaarsen aangestoken en de stilte doorbroken met sfeervolle muziek en unieke 
levensverhalen van voormalige dorpsbewoners. Zo hoeft een begraafplaats geen 
kille plek meer te zijn, maar eerder een genegen respectvolle plaats die geworteld 
ligt in de verhalen van onze gemeenschap.  

Gerinkel naar de winkel
Alice Verschueren won de eerste prijs van de actie Gerinkel naar de Winkel. Zij had 
één van de 2.600 deelnemende lotjes en kwam als eerste uit de gemeentelijke 
tombola tijdens de Dorpsdag. In totaal werden 18.200 ritjes naar één van de 81 
deelnemende handelaars gereden. Zo werd er liefst 40.040 km gefietst en 8.008kg 
CO2 minder uitgestoten. 

Foto: wezelopdefoto

Foto: gemeente 



BOSRANDENACTIE 
IN DE WOONZONE MET BOSRIJK KARAKTER
Gegevens

Naam:  

Adres:       

Postcode:  Gemeente:   

Telefoon: 

E-mail:  

Bestelt volgende plantpakketten

Dit formulier lever je uiterlijk 23 november in bij Bosgroep Dit formulier lever je uiterlijk 23 november in bij Bosgroep 
Antwerpen Noord. De bestelling is pas definitief na betaling Antwerpen Noord. De bestelling is pas definitief na betaling 
via overschrijving. 

Bestelling afhalen op zaterdag 7 december tussen 9 en zaterdag 7 december tussen 9 en 
10.30 uur op: Gemeentemagazijn, Slijkstraat 5, Wuustwezel.op: Gemeentemagazijn, Slijkstraat 5, Wuustwezel.

Bestelvoorwaarden:
- Inwoner van het specifiek woongebied met bosrijk  - Inwoner van het specifiek woongebied met bosrijk  
 karakter van Wuustwezel
-  Per pakket minimum 50 plantjes (in totaal) en een  -  Per pakket minimum 50 plantjes (in totaal) en een  
 maximum van 200 plantjes. maximum van 200 plantjes.
-  Per pakket minimum 4 verschillende boomsoorten  -  Per pakket minimum 4 verschillende boomsoorten  
 (plant in groepjes van vijf plantjes van dezelfde    (plant in groepjes van vijf plantjes van dezelfde   
 soort, geen individuele menging) soort, geen individuele menging)
- Per boomsoort afname per 10 stuks- Per boomsoort afname per 10 stuks

De besteller verklaart zich akkoord met deze De besteller verklaart zich akkoord met deze 
bestelvoorwaarden.bestelvoorwaarden.

Datum en handtekening, Datum en handtekening, 

PLANT GOED 
VOOR

PRIJS AANTAL TOTAAL

1. Brem Vlinders/
Bijen

€ 9,78

2. Hulst Vogels € 36,13

3. Zwarte els Hakhout/
Bodem

€ 7,82

4. Haagbeuk Bodem/
Hakhout

€ 14,11

5. Hazelaar Bodem/
Dieren

€ 10,88

6. Éénstijlige meidoorn Vlinders/
Bijen

€ 10,63

7. Beuk Hakhout € 10,71

8. Ratelpopulier Vlinders € 15,30

9. Europese vogelkers Bijen/
vogels

€ 8,93

10. Sporkehout Bijen/
vogels

€ 7,82

11. Gewone vlier Bijen/
vogels

€ 8,33

12. Wilde lijsterbest Bijen/
vogels

€ 10,63

13. Gelderse roos Bijen € 10,63

TOTAAL

NOVEMBER 2019 | W-TJE

NUTTIGE ADRESSEN  19

GEMEENTE WUUSTWEZEL
Gemeentehuis
Gemeentepark 1 – 2990 Wuustwezel – 03 690 46 00
onthaal@wuustwezel.be – www.wuustwezel.be
Ma 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30 18.00 – 19.30 
Di 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30
Wo 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30
Do 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30
Vr 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30

Zitdag schepencollege
Gemeentepark 1 – 2990 Wuustwezel
03 690 46 10 
Ma 18.30 – 19.30
Burgemeester en de leden van het college zijn elke werkdag bereikbaar 
na afspraak.

Schepencollege
Dieter Wouters 0498 39 56 00 burgemeester@wuustwezel.be
Mai Van Thillo 0474 73 63 21 mai.vanthillo@wuustwezel.be 
May Aernouts 0495 84 23 65 may.aernouts@wuustwezel.be 
Sus Vissers 0495 51 77 79 sus.vissers@wuustwezel.be 
Kris Van Looveren 0499 25 38 06 kris.vanlooveren@wuustwezel.be
Rit Luyckx 0474 73 89 80 rit.luyckx@wuustwezel.be 
Katrin Kempenaers 0474 60 74 13 katrin.kempenaers@wuustwezel.be

Recyclageparken
Inwoners van onze gemeente kunnen terecht op elf recyclageparken ver-
spreid over negen gemeenten (Wuustwezel, Brasschaat, Brecht, Essen, 
Kalmthout, Kapellen en Stabroek, Schilde en Zoersel). Adres en openings uren 
vind je op www.igean.be

OCMW
Sociaal Huis, Bredabaan 735 – 03 633 52 10 – info@ocmwwuustwezel.be

Lokaal Dienstencentrum (LDC) Ter Wezel
Achter d’Hoven 65 – 03 667 61 58 
dienstencentrumterwezel@ocmwwuustwezel.be

Lokaal Dienstencentrum (LDC) Wijkhuis
Brechtseweg 29 – 03 236 58 69 
dienstencentrumwijkhuis@ocmwwuustwezel.be 

Handicar & Minder Mobielen Centrale (MMC)
Achter d’Hoven 65 – 03 633 08 88 – mmc.handicar@ocmwwuustwezel.be

Opvoedingspunt Wuustwezel
Gasthuisdreef 6A - 03 270 06 70 – info@opvoedingswinkelbrasschaat.be

Zitdag pensioenen
GC Blommaert, Gemeentepark 22
Elke vierde donderdag van de maand, van 9 tot 12 u en van 13 tot 15.30 u.

Jongeren Advies Centrum (JAC)
Dorpsstraat 3 – 2920 Kalmthout – 03 232 27 28 
jacplus@cawantwerpen.be - www.jac.be

Politie Zone Grens
Centraal bureel, Kapellensteenweg 32, Kalmthout
Ma tot vrij 9 - 19 uur, za 9 - 17 uur – 03 620 29 29 – info@pzgrens.be
Lokaal bureel, Bredabaan 382, Wuustwezel
Ma, di, do, vrij 9 - 12 uur, wo 9 - 19 uur - 03 202 87 50

Brandweerzone Rand post Wuustwezel
A. Blommaertstraat 3
03 690 19 20 - wuustwezel@brandweer.zonerand.be

NOODNUMMERS
Brandweer/ambulance: 100 of 112
Politie: 101
Kinder- en jongerentelefoon: 102
Rode Kruis: 105
Tele-onthaal: 106
Zelfmoordlijn: 1813

STORINGEN EN HINDER
Defecte straatlamp: 0800 63 535
Gasreuk: 0800 650 65
Info en klachten huisvuil: 03 350 08 14 of 0800 1 46 46
Milieuhinder: 03 690 46 77 
Pidpa – Hidro Rio (water): 0800 903 00
Storingen en defecten elektriciteit en aardgas: 078 35 35 00

WUUSTWEZEL OP SOCIALE MEDIA

  @Wuustwezel  @GemWuustwezel

WACHTDIENSTEN
Dokter: 03 650 52 53
Weekend/feestdagen:
www.hwpnoordrand.be

Tandarts: 0903 39 969
Apotheek: 0903 99 000 
www.apotheek.be

@gemeentewuustwezel




